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ااا-:ا:االنصوصاالقرائيةاأولًا

ا-:ااقرأاالفقرةااآلتيةاوأجباعنااألسئلةاالتياتليها 

تزخراوليةاوادياالمعاولابمقوماتاسياحيةاجاذبةاللسياحةاتستهوياالسائحا.اوأحداأبرزاهذهاا"

ُيعداواجهةامشرفةاللوليةاتستقطباالمثقفيناوالمفكرينااالمعالمامتحفا"بيتاالغشام"االذيا

واألدباءالالطالعاعناكثباعلىامقتنياتاهذااالمتحفا،االذياأُعيداترميمهابالطريقةاالمعماريةاا

وتشيراالمعطياتاأناالمتحفاومناخاللاالزواراا.القديمةا؛اليحافظاعلىاشموخهاوكيانهاالمعماري

ية،اوسوفايوفرافرصاعملاألبنائهاا،اعالوةاعلىافتحااسوفاينعشاالحركةاالقتصاديةافياالولا

مجالتاأرحباللقطاعاالخاصالالستثمارافياالمجالاالسياحيالماالهامنامردوداإيجابيانتيجةاا

ا".اارتياداالسياحاللوليةاوتحديًداازائريامتحفا"بيتاالغشاما

ابتصرفا-للكاتبامحمداسليماناالحضرمياا-مقالامناجريدةاعمان:اااالمصدرُا

ا:ا...........................................ااهوااتزخراوليةا"وادياالمعاول"امضاداكلمةا)تزخرا(اا-1

اأختراالصواباتمتزجا(اا-تكثرا-تفتقرا-)اتمتلئااا

ا؟الماذااأُعيداترميمامتحفا"بيتاالغشام"اعلىاالطريقةاالمعماريةاالقديمةاا-2

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.........................ا.............................................................................................................................

ا؟اماااألهميةاالقتصاديةالمتحفا"بيتاالغشام"اكمااوردافياالنصاالسابقاا-3

ا.....................................................................................................................ا.................................ا

ا............ا..........................................................................................................................................

ا

ااااا-نصوصا:الاثانياا:

امنانصا)أنااوأنتا(ا 

  أحشائه الدر كامن                
 
؟  أنا البحر ف  

 
 فهل سألو الغواص عن صدفان

ا ومنعـــة 
ً
 لـــــغــــــــــات وكـــــــــم عــــــــــز أقـــــــــــــــوام بعـــــز   أرى لرجــــــال الغرب عز

  ربيـــــع حيــــــــاتـــــي   أيطربكم من جانب الغرب ناعب             
 
 ينـــــادي بـــــوأدي ف

ا
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ا:ا...................................اااأيطربكمامناجانباالغرباناعبا؟"معنىاكلمةاأيطربكماهواا-1

ا.فياالبيتااألولاصورةاجمالية.ااشرحهاا-2

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.............................................ا.........................................................................................................

كتباممااتحفظامناقصيدةااللغةاالعربيةاتنادياأبناءهاابيتينابعداهذااالبيتاا-3 اا

ا
  
 
         وناديت قوم  فاحتسبت حيان

 
 رجعت لنفس  فاتهمت حصان

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.........................ا.............................................................................................................................

ا

اااا-ثالثاا:االتطبيقاتاالنحويةا:

ا-:ااقرأاالفقرةااآلتيةاوأجباعنااألسئلةاالتياتليها 

ولواوضعنااتلكااألدويةاوالعقاقيراالتيايتعاطاهااالعالماالمتمدنافياكفةاميزانا،اونخالةا

النخالةا،اومااتحتويااااإلنسان القمحافياكفةاأخرىالتعادلتا)اااا(اومناالخطأاالفادحاأناينبذا

لوااعليهامناالسليلوزاوالفيتاميناتاواألمالحاالمعدنيةاالثمينةا،اوُيقِبلاعلىاتناولااألدويةا،او

أنهاأبقىاعلىاالنخالةاعنداصنعاالخبزا؛لماااحتاجاإلىاتعاطيااألدويةاالكثيرةاالتياتسبباا

اكثيراامنااألمراضاواألوبئة)ااااا(.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

ا-:ااستخرجامناالفقرةاالسابقةاماايلياا-1

ا................ا....................................................افعاًلامضارًعاامنصوبًاا(ااأا

ا................ا....................................................افعاًلاماضًياامبنًيااعلىاالسكوناب(اا

ا-:اأعربامااتحتهاخطافياالفقرةاالسابقةا-2

ااعرابهااالكلمةا

اااإلنسانا
ا
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ا؟كتابةاالهمزةاالمتوسطةافياكلمةا"األوبئة"عللاا-3

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.........................ا.............................................................................................................................

ا.ضعاعالمةاالترقيماالمناسبةابيناالقوسينافياالفقرةاالسابقةا-4

ا

 التوفيق,,,,,ـاانتهتااألسئلةاوأتمنىالكما
 

ا

ا
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    (درجات 4) -: أوالً: القراءة: النص الخارجي "نور القلوب"

 -: اقرأ النص اآلتي بتمعن، ثم أجب عن األسئلة التي تليه 

الـبـدن وسـعـة في الرزق  قال ابن عباس: " إن للحسنة ضياًء في الوجه، ونورا في القلب، وقــــــــوة في 

 البـــــــدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئـــة ســــوادا في الوجه، وظلمة في الـقـلـب، وضـعـفا في 

وإذا نظرنا في قول ترجمان القرآن وجدنا تفسيًرا علميا ." ونقصا في الرزق، وبُغضـا في قــلـوب الخلق

نتيجة تمسـكـنا بفعل الحسنات والبعد عن المنكرات،   لما يحدث لنا في حياتنا من بركات وخيرات

ألصحابها ولو بعد حين فال نغتر بستر هللا علينا حينما    وعلى النقيض نجد نتائج المعـاصـي مدمرة

 ". يسترنا فإن هللا يمهل وال يهمل

 بتصرف(   – )من كتاب طريق اإلسالم :   المصدرُ 

 : ...........................................  لــكلمة " قــــــــــــــــوة "استخرج من الفقرة األولى مضادا  -1

 ؟ما األثر المترتب على فعل السيئات كما ورد في الفقرة األولى  -2

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

قال هللا تعالى: " ال يغرنك تقلب الذين كفروا في البالد متاع قليل ثم مأواهم جهنم   -3

 -: هات من الفقرة الثانية ما يفيد معنى اآلية الكريمة" وبئس المهاد

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

ما التفسير العلمي لما يحدث لنا في حياتنا من بركات وخـــــيرات كما ورد في الفقرة  -4

 الثانية ؟ 

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 
 

     -نصوص :ال ثانيا :

اقرأ األبيات اآلتية من نص " اعتذار " للنابغة الذبياني، ثم أجب عن األسئلة التي  

 -: تليها
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  وشاية                    
  أغــــش   لئ   كنت قــــد بلغت عن 

 وأكــــــــذبلـــمبــــلغـــــك الواش 

  كــــنت امــرًءا لـــي جانــــب 
اد ومــذهــــــب   ولـكنـــن   مـن األرض فيــــــــه مستر

 ـربـــــــــ هم وأقـــــــــــ والـــــــــــ ي أمــــــــــ م فـــــكـــــ ــأحـ                         همتـــــا أتيـــــوان إذا مــــ ملــــوك وإخ

 رب ـــــــ ار أجــــي به القــلـــاس مطــــإىل الن    ي                    ــــ ن ــأنــيد كــــــ وعـــي بالــ ركن ـــتت ال ــــــف

  ب ـــــــن كوك ــــد منه ـــم يبــــت لــلعــإذا ط     فإنك شمس والملوك كواكب                   
 -: القوسيناختر اإلجابة الصحيحة من بين  -1

 : ...................................  مرادف " الوعيد" هو 

 العهد    (      -البشارة               -التهديد            -)     الوعد        

كتب البيت الدال على   -2 السبب الذي دعا النابغة الذبياني لالعتذار هو وشاية حاسد. ا

 .ذلك

 ............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

تظهر في القصيدة بيئة الشاعر الصحراوية، استدل على ذلك مما ورد في األبيات   -3

 .السابقة

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

 .في البيت الخامس صورة فنية. وضحها -4

 ............................................................................................................................. ......................... 

................... ............................................................................................................................. ...... 

كتب بيتين بعد هذا البيت من القصيدة نفسها) اعتذار( مع مراعاة الترتيب -5  .ا

 
 إذا طلعت لم يبد منهن كوكب   فإنك شمس والملوك كواكب                         

 ............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................ .......................................................................... 
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  (درجات 6)  -ثالثا : التطبيقات النحوية :

 -: اقرأ الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها 

الحكومية ، فلما قل عليه العمل   المصالحعرفت رجال يعمل مياومة في مصلحة من 

  –لسوء حظه  –استغنوا عنه فقـــــــال لرئيسه: اتق هللا في عباده . . . ، وذهب الرجل، ولكنه 

لم يستـــطع أن يستغني عن األكل، وال أن يقــــنع أوالده بالصوم، فــــراح يطلب العمل في كل  

إِنَُّه َمْن يَتَِّق  يردد قول هللا تعالى )     (   ، فأخذيجدمكان، والمعونة مــــن كل إنســـان فلم 

َ اَل ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنيَن   )     ( واستمر في البحث إلى أن فرج هللا همه.َويَْصِبْر َفإِنَّ هللاَّ

 بتصرف  -من كتاب ماذا علمتني الحياة) جالل أمين ( المصدر  
 
 -: استخرج من الفقرة السابقة ما يلي  -1

 ................ .................................................... فعاًل ماضًيا مبنًيا على الضم (  أ 

 ................ .................................................... فعاًل مضارًعا منصوبًاب(  

 -: أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة -2

 اعرابها الكلمة 

  المصالح

  يجد
 

 - : اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة مما بين القوسين فيما يلي  -3

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

 .ضع عالمة الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقة -4

 - أختر االجابة الصحيحة : -5

 عالمة نصب األفعال المضارعة التي تحتها خط فيما يأتي، الفتحة الظاهرة ماعدا 

   عنك اليهود"  ترض  "ولن  ب(     لسنة هللا تبديال"  تجد "ولن  أ ( 

   من دونه إلها" ندعو لن " ( 
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 -: دعا اإلسالم إلى البذل والعطاء. استبدل الفعل الماضي بفعل أمر، وغير ما يلزم -5

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 
 

 ( درجات 4)   -: رابًعا: اإلمالء والترقيم

 -: اقرأ الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها 

يشكل النمل عشرين في المائة من مجمل الكائنات الحية على كوكب األرض، ويأكل النمل  

عصير النبات واألزهار والحبوب أو حتى الحشرات  كل شيء به مادة عصيرية، فهو يمتص 

الميتة، ويخرج النمل الصياد في اصطياد الطعام في جماعات ملتصقة، تتراوح بين عشرة 

آالف وخمسمائة ألف مهاجم، ويهاجم أي حيوان في طريقه. وقد ذكر النمل في قول هللا  

      ان وجنوده وهم ال يشعرونتعالى: )   ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سليم 

 )   ( 

 ) من صياغة المعلم(المصدر  
 
 . ضع عالمات الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقة -1

 -: استخرج من الفقرة السابقة ما يلي  -2

 ................ .................................................... كلمة بها حرف يكتب وال ينطق (  أ 

 ................ .................................................... كلمة بها حرف ينطق وال يكتبب(  

 - : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي  -3

 ذهبوا( -ُعمر -مسلمو  -)لكن  : الكلمة التي بها حرف ينطق وال يكتب هي ( أ 

 ذهبوا( -ُعمر -مسلمو  -)لكن  :  الكلمة التي بها حرف يكتب وال ينطق هي ( ب 

 -: صوب الخطأ اإلمالئي فيما تحته خط فيما يلي -4

 آبائي فجئني بمثلهم           إذا جمعتنا يا جرير المجامع أوالئك 
 

 انتهت األسئلة وأتمنى لكم التوفيق,,,,,ـ 
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اااا(درجاتا8)ا-:ا:االنصوصاالقرائيةاأولًا

ا-:اقرأاالنصااآلتيامنامقالاللدكتوراطارقاالحبيب،اثماأجباعنااألسئلةاالتياتليه 

عالمات:ااقالاالحسناالبصري:اياابناآدم،اعملكاعملكافإنمااهوالحمكاودمك،افإناألهلاالتقوىا

صدقاالحديث،اووفاءاالعهد،اوصلةاالرحم،اورحمةاالضعفاء،اوقلةاالفخراوالخيالء،اوبذلاالمعروف،اا

ااوقلةاالمباهاةاللناس،اوحسناالخلقاوسعته،القداذهبتاالدنياابحالهااوبقيتااألعمالاقالئدا

ا ااجميعاأعناقكم،اياابناآدم،ابعادنياكابآخرتكاتربحهمااجميعا،اولاتبعاآخرتكابدنياكافتخسرهم

قيلاللحسناالبصريا:امااسرازهدكافياالدنياا؟افقال:اأربعةاأشياءا:اعلمتاأنارزقيالايأخذهاغيرياا

فاطمأناقلبي،اوعلمتاأناعمليالايقومابهاغيريافاشتغلتابهاوحدي،اوعلمتاأناهللاامطلعاعلياا

افاستحييتاأنايرانياعلىامعصية،اوعلمتاأناالموتاينتظرنيافأعددتاالزاداله.اااااا

ابتصرفااا–منامقالاللدكتوراطارقاالحبيبا:اااالمصدر ا

ا(.ادرجتان)ا-ا:ااخترااإلجابةاالصحيحةامماابيناالقوسينافيماايلياا-1

اااا.......................................:اااامعنىا"زهد"افياالفقرةاالسابقةاهوأا(ااا

ااتعلقا(اا-رغبةاا-محبةاا-)اتركا

اااا..................................................:ااامفرداقالئدبا(اا

ااقالدةا(اااا-قليدهااااااا-تقليدااااا-)اااقلدةااااا

انهاها؟اا-2 ا(.ادرجتان)ابمانصحاالحسناالبصرياابناآدماوعمَّ

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.............................................ا.........................................................................................................

ا(.ادرجتان)ااااا.لزهداالحسناالبصرياأسبابا.ااذكرااثنينامنهاا-3

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.........................ا.............................................................................................................................

ظهرافياالنصامعجمافضائلااألعمالا.استدلاعلىاذلكامناا-4

ا-:االفقرةااألولى.ا"يكتفىاباثنتين

ا.ا)درجتان(

ا.........................ا.............................................................................................................................ا
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ا.............................................ا.........................................................................................................
ا

ااااا-نصوصا:الاثانياا:

اقرأااألبياتااآلتيةامنانصا"ااعتذارا"اللنابغةاالذبيانياثماأجباعنااألسئلةاالتيا 

ا-:تليهاا

  أبيت اللعن أنك لمتنـي               
 
  أهتم منهــــا وأنصــب   أتـــــــان

 وتلك الت 

 ولــيس وراء هللا للمرء مـذهــــــب   حلفت، فلم أتــــرك لنفسك ريبة                    

  وشاية                    
  أغــــش وأكــــــــذب  لئ   كنت قــــد بلغت عت 

 لـــمبــــلغـــــك الواش 

  كــــنت امــرًءا لـــي جانــــب 
اد ومــذهــــــب مـن األرض    ولـكنـــت   فيــــــــه مست 

 ـربـــــــــ هم وأقـــــــــــ والـــــــــــ ي أمــــــــــ م فـــــكـــــ ــأحـ                         همتـــــا أتيـــــوان إذا مــــ ملــــوك وإخ

ا رب ـــــــ ار أجــــي به القــلـــاس مطــــإىل الن    ي                    ــــ ن ــأنــيد كــــــ وعـــي بالــ ركن ـــال تتــــــف
اا-ا:ااخترااإلجابةاالصحيحةامماابيناالقوسينافيماايلياا-1

اااا.......................................ا:اااا"ا"اأبيتااللعنا"ايقصدابهااالشاعرااأا(ااا

االذمااا(ااااااااااااااااااااااااااااااااااا-الهروباااااا-اإلباءاااااا-)االتحيةاااا ا

اااا.......................................................اا:اا"امضاداكلمةا"اأهتم"با(ااا

ااآلمها(ااااااااااااااااااااا-أسعدهااااااااا-اأحزنهاااااااااا-)اأتعبهاااااا

ااامااالسبباالذيادعااالنابغةاالذبيانيالالعتذاراكماايظهرامنااألبياتاالسابقة؟اااااا-2

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.............................................ا.........................................................................................................

كاناالشاعرايتمتعابمكانةااجتماعيةامرموقةابينامنايزورهماويتصلابهماكماايظهرااا-3

اجلياافياالبيتاااالخامسا.اوضحاذلك.

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.............................................ا.........................................................................................................

ااامااالغرضامناتنكيراكلمةا"اريبة"افيااألبياتاالسابقة؟ا-4

ا.........................ا.............................................................................................................................ا
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ا.............................................ا.........................................................................................................

ااافياالبيتاالسادساصورةافنية.اوضحهاا-5

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.........................ا.............................................................................................................................

كتباممااتحفظامناقصيدةا"االلغةاالعربيةاتنادياأبناءهاا"اا-6 بيتينابعداهذااالبيتاااا

ااامراعًيااالترتيب

كفاًءاوأدتابناتياااااااااااا ااااااااااااااااااااااااولدتاولماالماأجدالعرائسياااااااارجاًلاوأ

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.............................................ا.........................................................................................................
ا

اا(درجاتا8)اا-ثالثاا:االتطبيقاتاالنحويةا:

ا-:ااقرأاالفقرةااآلتيةاوأجباعنااألسئلةاالتياتليها 

)اإنامناالعدلاواإلنصافاأنايتثبتاالمسلمونامناكلاخبرٍاأواظاهرٍةا،اقبلاأنايصدروااا

الحكماعليها،اوإنامناالظلماوالعتداءاالحكماعلىاأمرابمجرداالظنوناواألوهاماقبلاالتثبتاا

التامامنــــه،افالعقيدة ااإلسالميةا اعقيدة االوضوحاوالستقامة،افالاشيءافيهااقائماعلىاالظناا

وهــمااوقدابّينالنااهللااتعالىاهذااالنهجاالصحيحاالذياينبغياسلوكهافيامثلاهذهااألمورااأواال

..ايقولاهللااتعالىا"اولاتقفامااليسالكابهاعلماإناالسمعاوالبصراوالفؤاداكلاأولئكاكانا

الدقيقا،اومتىايستقمااإلنسانااااإلسالم عنهامسئول"اهذهاهيادعوةاالقرآناالكريما،اوامنهجا

هناكامجالااايكونعلىاهذااالمنهجالمايبقالهامجالاللوهماواالخرافةافياعالماالعقيدةا،اوالنا

ا.للظنافياعالماالقضــاءاواالحكما(

)امناصياغةاالمعلما(االمصدراا  
ا
ا-:ااستخرجامناالفقرةاالسابقةاماايلياا-1

ا................ا....................................................افعالامضارعاامنصوباابحذفاالنون(ااأا

ا................ا....................................................افعالاماضياامبنيااعلىاالفتحاب(اا
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فعالامضارعاامجزومااوعالمةاجزمهاحذفاا(ااا

احرفاالعلةا

ا...................................................ا

ا-:اأعربامااتحتهاخطافياالفقرةاالسابقةا-2

ااعرابهااالكلمةا

اااإلسالم

اايكون
ا

ا-:ااضبطابالشكلامااتحتهاخطافيماايلياا-3

ا.االروحيحسنامنظرهاافهيات عدامناالهدايااالتياتٌبهجااالزهورحيناتتفّتحاا

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا-:االمعطاةافيماايلياخترااإلجابةاالصحيحةامنابيناالبدائلاا-4

احيٍن(االفعلا)ااتِقا(افعلاأمرامبنياعلىاااا ا:ا..................................ا)اتقاهللاَافياكلِّ

احذفاحرفاالنونااا(اااا-احذفاحرفاالعلةااااااا-السكونااااااا-ا)اااالفتحااااا

أعداكتابةاالعبارةااآلتيةابإسنادهااإلىاالضميرا"هن"ا)صيغةاجمعاالمؤنث(اوغيراماااا-5

ا-:يلزما

االضراعِةا(ا كفَّ اإليِهاأ ا)ااسألاهللاَاالتوفيَق،اومدَّ

ا.........................ا.............................................................................................................................ا

ا.............................................ا.........................................................................................................
ا

ا(ادرجاتا6)ااا-:ارابًعا:ااإلمالءاوالترقيم

ا-:ااقرأاالفقرةااآلتيةاوأجباعنااألسئلةاالتياتليها 

قالا:)ااا(ااا–صلىاهللااعليهاوسلمااا–عناالنبياا–رضياهللااعنهماااا–اعناالنعمانابنابشيرا

مثلاالقائمافياحدوداهللاا،والواقعافيهااكمثلاقومااستهموااعلىاسفينة،افصارابعضهماا

أعـــــــــــالهااوبعضهماأسفلهااوكاناالذينافياأسفلهااإذاااستقواامناالماءامروااعلىامنافوقهم،اا
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:الواأنااخرقناافيانصيبنااخرقااولمانؤِذامنافوقناا!افإناتركوهماومااأرادوا،اهلكوااجميعا،اافقالوا

ا.اوإناأخذوااعلىاأيديهمانجوااونجوااجميعاا)اا(

ا)امناصياغةاالمعلم(المصدراا
ا
ا.اضعاعالماتاالترقيماالمناسبةابيناالقوسينافياالفقرةاالسابقةا-1

ا-:االسابقةاماايليااستخرجامناالفقرةاا-2

ا................ا....................................................اكلمةابهااحرفايكتباولاينطقا(ااأا

ا................ا....................................................اكلمةابهااحرفاينطقاولايكتبب(اا

ا؟االمتوسطةاعلىانبرةافياكلمةا"القائم"افياالنصاالسابقعللاسبباكتابةاالهمزةاا-3

ا..........................ا.............................................................................................................................ا

ا-ا:ااخترااإلجابةاالصحيحةامماابيناالقوسينافيماايلياا-3

اايأتيابالخي........................ا(ااأا اا-التفاألاا-)التفائل  (اااااااااااااااااااااااااااااااااا–التفاؤل  االتفاءل 

امشاءة(ااااااا–مشيئةاا–ماشيئةاا–)مشيأةااهللااغالبةافوقاكلاشيء...........ااب(اا

ا

 انتهتااألسئلةاوأتمنىالكماالتوفيق,,,,,ـا
 

ا
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     -: االدبية نصوصال : اوال

اقرأ األبيات اآلتية من نص " اعتذار " للنابغة الذبياني ثم أجب عن األسئلة التي  

 -:تليها 

  وشاية                    
  أغــــش وأكــــــــذب  لئ   كنت قــــد بلغت عن 

 لـــمبــــلغـــــك الواش 

  كــــنت امــرًءا لـــي جانــــب 
اد ومــذهــــــب   ولـكنـــن   مـن األرض فيــــــــه مستر

 ـربـــــــــ هم وأقـــــــــــ والـــــــــــ ي أمــــــــــ م فـــــكـــــ ــأحـ                         همتـــــا أتيـــــوان إذا مــــ ملــــوك وإخ

 رب ـــــــ ار أجــــي به القــلـــاس مطــــإىل الن    ي                    ــــ ن ــأنــيد كــــــ وعـــي بالــ ركن ـــال تتــــــف

  ب ـــــــن كوك ــــد منه ـــم يبــــت لــلعــإذا ط     فإنك شمس والملوك كواكب                   

  : ....................................... مرادف " الوعيد" هو     -1

  العهد    (      -البشارة               -التهديد            -)     الوعد        

كتب البيت الدال على   -2 السبب الذي دعا النابغة الذبياني لالعتذار هو وشاية حاسد. ا

 .ذلك

 ............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

تظهر في القصيدة بيئة الشاعر الصحراوية، استدل على ذلك مما ورد في األبيات   -3

 .السابقة

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

   في البيت الخامس صورة فنية. وضحها -4

 ............................................................................................................................. ......................... 

كتب بيتين بعد هذا البيت من القصيدة نفسها) اعتذار( مع مراعاة الترتيب -5   ا

كب         إذا طلعت لم يبد منهن كوكب                     فإنك شمس والملوك كوا

 ............................................................................................................................. ......................... 

......................................................... ............................................................................................. 
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 ( درجات 6)   -: رابًعا: اإلمالء والترقيم

 -: اقرأ الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها 

يشكل النمل عشرين في المائة من مجمل الكائنات الحية على كوكب األرض، ويأكل النمل  

كل شيء به مادة عصيرية، فهو يمتص عصير النبات واألزهار والحبوب أو حتى الحشرات  

الميتة، ويخرج النمل الصياد في اصطياد الطعام في جماعات ملتصقة، تتراوح بين عشرة 

ويهاجم أي حيوان في طريقه. وقد ذكر النمل في قول هللا   آالف وخمسمائة ألف مهاجم،

     تعالى: )   ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون 

)   ( . 

 ) من صياغة المعلم(المصدر  
 
 . ضع عالمات الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقة -1

 -: الفقرة السابقة ما يلي استخرج من  -2

 ................ .................................................... كلمة بها حرف يكتب وال ينطق (  أ 

 ................ .................................................... كلمة بها حرف ينطق وال يكتبب(  

 - : الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي اختر اإلجابة   -3

 ذهبوا( -ُعمر  -مسلمو  -)لكن  ............  : الكلمة التي بها حرف ينطق وال يكتب هي(  أ 

 أولو( -هللا  -الرحمن  -)هذا ............ . :  الكلمة التي بها حرف ينطق وال يكتب هي( ب 

 -: صوب الخطأ اإلمالئي فيما تحته خط فيما يلي -4

 آبائي فجئني بمثلهم           إذا جمعتنا يا جرير المجامع أوالئك 

 ............................................................................................................................. ........................... 

 

 انتهت األسئلة وأتمنى لكم التوفيق,,,,,ـ 
 

 

 المؤلف  الحقوق محفوظة للمعلم 
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